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Gevolg van de te optimistische Geallieerde visie was dat Bradley de
frontlijn in de Ardennen maar zwak had bezet: over een afstand van ca.
ISO km stonden hier vier Amerikaanse divisies, van welke twee zware
verliezen hadden geleden in de strijd om Aken en twee nog geen enkele
gevechtservaring bezaten. Die divisies werden bij de inzet van het Ar-
dennen-offensief (16 december) goeddeels onder de voet gelopen; hun
achterwaartse verbindingen werden dermate gestoord dat het vier uur
duurde voordat de eerste berichten over Duitse aanvallen Bradley's
hoofdkwartier in Luxemburg bereikten. Die berichten werden verkeerd
geïnterpreteerd: men dacht dat er sprake was van plaatselijke acties en
besefte niet dat twee Panzer-Iegers (plus een derde leger: het Zevende)
in volle opmars waren. Het weer was slecht: regen en mist maakten het
onmogelijk om uit de lucht de Duitse troepenbewegingen te observeren.
Volle vier-en-twintig uur verliepen voordat men aan Geallieerde kant
begon te beseffen wat gaande was, nogmaals vier-en-twintig uur voordat
de eerste belangrijke tegenmaatregelen werden genomen. Daarbij was
een groot probleem dat Eisenhower nauwelijks over reserves beschikte;
als zodanig waren slechts twee divisies beschikbaar: de Amerikaanse sznd
en de 10 1St Airborne Division die beide in september waren ingezet bij
"Market-Garden' en eind november uit het front waren teruggetrokken
om in de buurt van Reims aanvulling te krijgen. Op de ochtend van 18
december vertrok de Bznd Division naar de Ardennen om ten oosten van
Namen in stelling te gaan, de 1oist werd 's middags naar het belangrijke
wegenknooppunt Bastogne gezonden. Voorts droeg Eisenhower aan
Patton, de bevelhebber van het Amerikaanse Derde Leger, op om zijn
pogingen, het Saargebied binnen te dringen, op te geven, een groot deel
van zijn front over te dragen aan het ten zuiden van hem opererende
Amerikaanse Zevende Leger en met zes divisies noordwaarts aan te
vallen. Montgomery kreeg opdracht, delen van het Canadese Eerste en
Britse Tweede Leger naar de Maas te verplaatsen tussen Luik en Namen.
Eén dag later, 19 december, splitste Eisenhower, die nu een goed over-
zicht had van de situatie, het gehele Geallieerde front in tweeën volgens
een lijn ongeveer van Namen tot Bastogne: alle Geallieerde eenheden
.ten zuiden van die lijn kwamen onder Bradley, alle ten noorden daarvan
onder Montgomery te ressorteren, hetgeen betekende dat de Britse Field
Marshal instructies kon geven aan twee Amerikaanse legers: het Eerste
en het Negende.

Terwijl aldus maatregelen werden genomen om te voorkomen dat de
Duitsers al te diep in België zouden doordringen, vonden in de Ardennen
onoverzichtelijke gevechten plaats. Sommige Amerikaanse eenheden


